
Onnellinen golfari.
Utopiaa?
10.4.2021 Teksti: Tiina-Maija Paloranta

Minun silmissäni onnellinen golfari on hän, joka saa olla oma
persoonallinen itsensä myös golfpelin äärellä. Onnellinen
golfari toki noudattaa yhteisiä käyttäytymissääntöjä, joista
tärkein on turvallisuus. Ettei pallo tai maila osu ja vahingoita.
Entäpä onnellisen golfarin henkinen turvallisuus?
Toteutuuko se?

Surukseni useasta golfseurasta Suomessa kaikuu
riitasointuja. Yhdessä tekeminen ja luottamus loistaa
poissaolollaan. Onko riitaisuus luonnonlaki? Onko toiveeni
onnellisemmista golfareista utopiaa?

Ei se ole. Minä uskon hyvään ihmisessä. Pontta uskolleni
antaa mm. tieteelliset todisteet Rutger Bregmanin kirjassa
"Hyvän historia". Hän kuvaa, miten taloustieteiden sitkeästä
kilpailuteesistä huolimatta hyvä asuu ihmisessä.

Toivoa saan myös siitä, että me oppivaiset ihmiset voimme
oppia parempia yhdessä elämisen taitoja. Kiehtovaa on
esimerkiksi laamanni Teuri Brunilan työ sovittelukäytännön
tuomisessa Suomeen. Sovittelun keskeisin periaate on pitää
ihmissuhdekonfliktit poissa raastuvasta. Miksi? Siksi, että
oikeussalissa väitellään ja pyritään löytämään syyllinen, mikä
ei ole hedelmällistä yhteiselolle. Sovittelussa puolestaan
käydään dialogia. Keskustellaan eri osapuolten
näkökulmista, pyritään ymmärtämään, näkemään
loukkaukset toisen ihmisyyttä kohtaan sekä palauttamaan
luottamus kullekin osapuolelle.

Maassamme on yli 150 000 rekisteröityä golfaria. He
golfaavat kentillä ja harjoitusalueilla, joissa he eivät ole yksin.
Siksi kukin voisi kysyä itseltään: mitä tuon tullessani, kun
astun golfhalliin, saavun rangelle, avaan klubitalon oven,
astelen ykköstiille? Tuonko pettymyksen kanssagolfareihin -
ärsytyksen siitä, että joudun kestämään toisten
epäonnistuineita suorituksia omien duffieni lisäksi? 

Sakken & Tinnun 
Golf-Sanomat
"Golf on positiivinen elämäntapafilosofia" 
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Swingivinkki

Pelaa mielelläsi

Tässä  numerossa :

Ti laa  Golf -Sanomat  sähköposti is i :
t i inamai japaloranta@gmail .com

Seuraava numero 
i lmestyy vi ikol la  16 .

Toteutus: Tiina-Maija Paloranta

Kertausta kauden alkuun

Onnellisempia golfareita yhdessä: 

Sakken Klinikalla jo säpinää!

Onnellisempia 
golfareita

Y H D E S S Ä

Golfoppia Juhikselta

Golfswingin kevätkylvö

 
https://sakari.

honkasalo.name/
 

Lue 
tuorein lehti:

Tekstit: Tinnu & Sakke

Tuonko mukanani pelon - ehkäpä siitä, ettei minua haluta
mukaan, koska vasta opettelen golfmaailman yksityiskohtia?
Tuonko kohtaamisen pelon, jolloin katson poispäin
ohittaessani kanssapelaajan? 

Vai tuonko mukanani rohkeuden kohdata tilanteet luottaen
siihen, että minä selviän ja golfyhteisö kantaa? Että koen
kannustusta niinä hetkinä, kun itku silmässä puttaan
viidennen metrin putin ohi. Että olen turvassa silloinkin, kun
itku silmässä astelen klubitalolle kuultuani läheiseni
sairastuneen vakavasti. Että tunnen kanssailon ympärilläni,
kun liikutuksen ja ilon kyynel silmässäni astelen
pokkaamaan minut yllättäneen palkinnon ekassa kisassani.

Olen elänyt useissa golfyhteisöissä, joissa minua on
kannateltu ja kannustettu. Kanssani on eletty golfelämää

niin, että mukaan on mahtunut kaikki elämän eri sävyt.
Siksi uskon ja näen hyvää jokaisessa golfarissa. Teen joka
päivä valinnan, että elän ja hengitän todeksi ohjenuoraani

"Onnellisempia golfareita yhdessä".

Tervetuloa mukaani onnelliselle golfpolulle! Fyysisesti
golfkeitaille tai mielikuvissa golftarinoideni tunnelmiin. 

Lukuviikon runo

https://sakari.honkasalo.name/


Swingi-

vinkki!

Jos lyöt täysillä, 
rytmi kärsii.

Valitse tarkkuus.
Lyö 80 % teholla.

Näe kohde mielessäsi.
Vältä yrittämistä, 
jopa tietoista tekemistä.
Käytä mielikuvia.

Roolita vartalosi kiertoliikkeen työvoimaan
ja siirtyviin vastavoimiin sinulle tutumpien
liikeketjujen mielikuvilla.

Rakenna swingin ajoitus irti osumasta,
mieltäen se täydentymään 
pallon jälkeiseen elämään. 

Nro 3 / 11.4.2021 Sakken ja Tinnun Golf-Sanomat Lue uusin lehti: https://sakari.honkasalo.name/

https://sakari.honkasalo.name/


Pelaa

miele
lläsi

Näe pallon lentokaari 
mielessäsi ennen lyöntiä. 
Kuin palloa heittäessä, 
kehosi tietää, mitä tehdä.

Hymy rentouttaa. 
Rentous auttaa kehoa. 
Luo kehollesi rytmi, 
hyräile mielessäsi valssia.

Salli itsellesi leikkisyys. 
Pelaa mielelläsi!

Rytmivinkki: 'Yy-kaa-koo'
Biisivinkki: Jarkko Martikainen, 
Valssi tanssitaidottomille
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Juhiksen opetus yksityisesti ja vertaisryhmissä
sekä Sakken tukivalmennus ja Tinnun

peliohjaus yksin tai ryhmissä.

KYSY LISÄÄ JA ILMOITTAUDU:

044 3026196, juhamatti_vuorinen@hotmail.com

0400 722 301, sakari@honkasalo.name
040 571 0917, tiinamaijapaloranta@gmail.com 

Saat  eväitä  ja  ohjeita  oman  onnellisen

golfpolun  luomiseen

Saat  tukea  pelitaitojen  kehittämiseen  ja

pelinautinnon  lisäämiseen

Saat  vinkkejä  kentän  parempaan

hyödyntämiseen.  Esim.  miltä  tiiltä  pelata.

Pelaamalla  lyhyempää  kenttää

pelinautinto  kasvaa.  

Löydät  luonnollisen  tavan  olla  mukana

Hyvän  Mielen  Golfyhteisössä

MITÄ HYÖTYÄ

OSALLISTUMISESTA?

Osallistujia  jo  singeleistä  54:siin,  kaikki  

 vielä  yksilöinä.

Yksilöllisiä  tavoitteita  ja  tarpeita

hahmotellaan.

Ryhmien  vapaamuotoinen  muodostaminen

ja  toimintamalli  edellyttää  vielä  ideointia.

Seikkaperäinen  ohjeistus  jo  seuraavassa

Sakken  & Tinnun  Golf-Sanomissa.

ONNELLISEMPIA GOLFAREITA

YHDESSÄ -HAASTE

Sakken Klinikalla 
jo säpinää!

HARJOITTELU KÄYNNISSÄ 
 INDOOR GOLFISSA

MAKSULLISTA OHJAUSTA  ERIKSEEN

HAASTEESEEN OSALLISTUMINEN 
ON MAKSUTONTA

HAASTE ETENEE YKSILÖITTÄIN 
TAI PILOTTIRYHMISSÄ

Pelaat  golfia  omalla  tavallasi.

Löydät  vahvuutesi  ja  onnistut

opaskolmikon,  pilottiryhmän  ja

vahvistuneen  motivaatiosi  avulla.

Ryhmät  toimivat  itseohjautuvina

opaskolmikko  Sakke,  Tinnu  & Juhis  tuella.

Innostus ja motivaatio
hankkeeseen tuntuu 

todella lupaavalta. 
 

Liity sinäkin yhteiseen
hankkeeseemme!
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Puhe
esta

todek
si
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MIELEN  VOIMAA

Aikuiset voivat omalla

toiminnallaan opastaa ja

tukea nuoria urheilijoita

sisäisen puheen

hyödyntämisessä.

Esimerkiksi näin: Puhuttele

itseäsi vaikeilla hetkillä

omalla nimelläsi tai yksikön

toisessa persoonassa: ”Anni,

osaat tämän kyllä”, ”Sä pystyt

tähän”.

”MO KAAN TÄ MÄN VAR MAS TI”
– NÄIN AU TAT NUOR TA UR HEI -
LI JAA KE SYT TÄ MÄÄN SI SÄI SEN
KRII TI KON

Teksti on ote MIELI ry:n NUORI
MIELI URHEILUSSA -hankkeen
(2020-2022) blogisarjasta

GOLFLIITON WEBINAARIT

Urheilun  uusi  normaali

Urheiluyhteisöt vahvistavat yhä useammin etenkin junioreiden

mielen muskeleita. Hyvä niin, sillä mielellä hallitaan ja ohjataan

urheilijan tärkeintä pelivälinettä eli kehoa. Tällä hetkellä asian

äärellä ovat ainakin MIELI Suomen Mielenterveys ry sekä Golfliitto.

Lasten ja nuorten psyykkinen

hyvinvointi urheiluympäristöissä

Ti 15.4.2021, klo 18–9.30

To 22.4. klo 18–19.30

Psyykkisen valmennuksen

edellytykset ja ohjelmointi 

 To 20.5. klo 18–19.30

 Vuorovaikutustaidot ja

psyykkisen valmennuksen

ohjelmointi

VALMENTAJILLE

SEURATOIMIJOILLE

WEBINAARIT AVOIMIA
KAIKILLE.

Ilmoittaudu:
mika.hollo@golf.fi

https://sakari.honkasalo.name/
https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/liikunta-ja-kulttuuri/nuori-mieli-urheilussa


PALLO BUNKKERISSA PAIKASSA, JOSTA ET HALUA

PELATA,  YHDELLÄ "RANKULLA":

1) Mene lyömään sieltä, mistä viimeksi löit. Pudota

pallosi yhden mailanmitan päähän tästä paikasta

2) Mene pallon sijaintipaikan ja reiän linjassa

taaksepäin bunkkerissa miten pitkälle tahansa.

Pudota pallo bunkkeriin enintään yhden mailanmitan

päähän tästä linjasta

3) Pudota pallo enint. 2 mailanmitan päähän pallon

sijaintipaikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää eikä

pois bunkkerista.

Kahdella rangaistuslyönnillä:

4)  Mene pallon sijaintipaikan ja reiän linjassa

taaksepäin pois bunkkerista miten pitkälle tahansa.

Pudota pallo max.1 mailanmitan päähän tästä linjasta.

KERTAUSTA KAUDEN  ALKUUN

Kaikille golfareille milloin

vaan. Suoritusaika n. 30 min. 

KENELLE?

Vapaasti netissä. Käyttäjätunnus
ja salana: junnugolf. Linkki:
https://my.priimalms.com/ns/996
881 

MISSÄ?
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Tunne  säännöt:  helpota  peliä  ja  säästä  lyöntejä

Golfliiton maaliskuussa 2021 julkaisema verkkokoulutus toimii

kertauksena kaikille golfareille. Golfkäyttäytymis-, sääntö- ja

yhdenvertaisuuskoulutus sisältää tiivistä asiaa ja on pakollinen

junioreille, jotka osallistuvat Golfliiton kansallisiin kilpailuihin.

OTTEITA
KOULUTUKSESTA:

KUN PALLO ON PAIKASSA , 

JOSTA ET PYSTY TAI HALUA LYÖDÄ,

YHDELLÄ RANGAISTUSLYÖNNILLÄ:

1) Mene lyömään sieltä, mistä viimeksi

löit. Pudota pallosi yhden mailanmitan

päähän tästä paikasta

2) Mene pallon sijaintipaikan ja reiän

linjassa taaksepäin miten pitkälle

tahansa. Pudota pallo enintään yhden

mailanmitan päähän tästä linjasta

3) Pudota pallo enintään kahden

mailanmitan päähän pallon

sijaintipaikasta, ei kuitenkaan

lähemmäksi reikää.

https://my.priimalms.com/ns/996881
https://my.priimalms.com/ns/996881
https://sakari.honkasalo.name/


Kehonhall innan johdonmukaisuus

Ajoitus ja voiman tuoton kohdistus

Swingin automatisointi

Yksilöll iset erityishuomiot.

Opetus on valmennuksell ista, siis

vaikuttavampaa kuin tuntiopetus.

Aloitus maksuttomalla tapaamisella

ja ti lannearviolla.

Jatkotoimet asiakkaan kanssa

sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 

Tehokkaita tapaamisia tarpeen

mukaan

Minimipaketin hinta 60 € sis.alv.

Sisältää yhden kuukauden

ohjeistuksen.

Valmenustapaamiset Rauman

IndoorGolf -hall i l la.

www.sakari.honkasalo.name

sakari@honkasalo.name

p. 0400 722 301

GOLFSWINGIN
KEVÄTKYLVÖ

VALMENNUSTA
VAHVUUKSILLA

HINTA 
& TOTEUTUS
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S A K K E N  K L I N I K A L L A
 H U H T I - T O U K O K U U S S A !

TULE OIVALTAMAAN, 

VOIKO SWINGISTÄ 85% OLLA

YKSINKERTAISTETTUA MIELENHALLINTAA.

SWINGIN 
PERUSTEIDEN KERTAUS

V A L M I U K S I A  P E L I K A U T E E N

https://sakari.honkasalo.name/


044 3026196

juhamatti_vuorinen@hotmail.com

3H TEHOSTARTTI 
GOLFKAUTEEN

ALOITA GOLF! GREEN
CARD -KURSSIT

Aikuinen 180€, juniori
120€, opiskelija 150£
2 x 4,5 h
Eka kurssi 24.-25.4.
Viim. kurssi 30.8.-1.9.

Tarjolla 24.4.-12.6.
60 euroa 
Max 5 hlö/ryhmä 

GOLFOPPIA JUHIKSELTA RAUMALLA

CATMANDOO
JUNIORIEN
GOLFKOULU
120 €
ma-to 19-22.7 klo 9-13

www.raumagolf.fi/harjoittelu/

YKSITYISOPETUSTA LÄPI KESÄN

Juuri sinun tarpeisiin. Alkaen 40 €/h. 

LISÄTIEDOT &
ILMOITTAUTUMISET:

AJANKOHTAISET
TIEDOT:
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TORSTA IN  KLUBITUNNIT
Teemat Info

 To 27.5. Chippi
To 3.6 Swingi (raudat)
To 10.6 Swingi (puut,draivi)
To 1.7 Putti
To 8.7 Bunkkeri
To 22.7 Pitch (<60m lyönnit)
To 5.8 Swingi (kaikki mailat)
To 12.8 Lähipelin maailma 
To 26.8 Lähipelitesti

Kello 19-20
10€ käteismaksu

Ilmoittaudu Nexgolfiin 
viim. klo 17 
edellisenä päivänä.
Min 4 hlö/klubitunti
Max 12 hlö/klubitunti

Juhiksen

Rauma  Golfin

 harjoitusalueella

. . .ei  Thaimaan . . .
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Nurmen tuoksu.

Pelin jännitys.

Onnistunkohan tänään?

Kas, pääskynen.

Ja eagle, haaveissa.

Jospa hymyn näkisi

caddien kasvoilla.

Siitä iloa riittäisi

myös rangen tienoilla.

Pallo kilkahtaa lapaan.

Ai että! Ei kun Fore!!

Varapalloa kehiin ja

onnekasta pomppua toivoen.

Toivo ei golfissa lopu.

Toivo pitää liikkeellä.

Ja palkitsee hymyllä.

Oivalsin.

Taas kerran.

Golfin lumo

Palorannan Tinnu

lukuviikko 2021
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